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Các con học sinh giáo lý thân mến, 
Ngày khai giảng năm học giáo lý 2013 -2014 đang đến gần, thay lời cho BGLĐT 

giáo phận, cha gửi tới chúng con lời chào thăm sức khỏe, bình an và ân sủng trong Chúa 
Kitô. 

Các con thân mến, cứ vào đầu Tháng Mười hằng năm, toàn thể các giáo xứ trong 
Giáo Phận Vinh chúng ta sẽ tổ chức khai giảng năm học giáo lý mới cho tất cả các học sinh 
đang trong độ tuổi học giáo lý phổ thông. Khai giảng năm học giáo lý mới năm nay nằm 
trong thời điểm chúng ta đang sống những tháng cuối cùng của Năm Đức Tin. Bởi đó trong 
ánh sáng của đức tin, cha muốn xác tín với tất cả học sinh chúng con rằng : “mỗi ngày 
chúng con đến trường giáo lý là một hồng ân”. 

Quả thật, vì yêu thương mà Thiên Chúa đã mạc khải cho chúng ta biết về chính bản 
tính tình yêu của Ngài, biết về phẩm giá và lời mời gọi sống hạnh phúc của con người chúng 
ta, và tình thương vô biên của Ngài dành cho toàn thể nhân loại. 

Dân Israel được Chúa chọn xưa đã tự hào chưa có dân tộc nào được Đức Chúa ban 
luật pháp và huấn lệnh của Ngài : “Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và 
thông minh! Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất 
cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?” (Dnl 4,6.8); và họ luôn xác tín : 
“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119.105) 

Chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết lương thực làm cho con người được 
sống và hạnh phúc không chỉ là cơm bánh mà còn bởi Lời Thiên Chúa khi vạch trần mưu 
mô cám dỗ của Satan : "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, 
nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra" (Mt 4,4). Và sau này, Thánh Phêrô 
Tông đồ đã thay mặt cho các tông đồ tuyên tín : "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến 
với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). 

Chúng con thân mến, xác tín Lời Chúa là ánh sáng, là lương thực đem lại sự sống đời 
đời, chúng ta xác tín đến với giờ học Giáo Lý, Lời Chúa là một hồng ân.  

Là một hồng ân, chúng con ý thức đến với giờ giáo lý trong tâm tình cảm tạ, cầu 
nguyện và niềm hân hoan. Cảm tạ vì Chúa đang thương ban cho chúng con được nghe Lời 
Ngài, được học biết về Ngài để yêu mến Ngài và nhờ đó được hạnh phúc vĩnh cửu trong 
Ngài. Cầu nguyện, vì Chúa đang nói với chúng con qua Lời Ngài và đang nghe chúng con 
khi chúng con nói với Ngài hay nói về Ngài. Hân hoan vì giờ học giáo lý là giờ mà chúng 
con không chỉ gặp gỡ bạn bè, thầy cô giáo lý viên mà còn gặp gỡ chính Chúa đang hiện diện 
ở giữa chúng con. 

Là một hồng ân, chúng con phải trân trọng đón nhận và làm sinh lợi trong cuộc sống 
của mỗi người chúng con. Bởi nếu chúng con không biết trân trọng ơn Chúa, tệ hơn là 



chúng con lạm dụng và khinh thường ơn Chúa, thì chúng con có nguy cơ đánh mất cơ hội 
mà không có hy vọng sẽ được đón nhận lại, vì tuổi học sinh của mỗi người sẽ qua đi theo 
thời gian và không bao giờ trở lại; và nếu chúng con không biết sinh lợi thì có nguy cơ 
chúng con sẽ mất tất cả, bởi “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, 
thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất” (Mt 13,12). 

Vì thế bước vào năm học mới này, cha mong ước chúng con thể hiện tâm tình đó 
bằng những việc cụ thể, nhất là loại bỏ những điều tiêu cực trong giờ học giáo lý như : lười 
biếng học tập, thiếu sự chân thành, thiếu lễ phép, hay là đến lớp trong tinh thần đối phó với 
qui định của giáo xứ, ép buộc của cha mẹ,… 

Hồng Ân đó, Chúa đang ban cho chúng con qua cha quản xứ, ban giáo lý các cấp, khi 
các ngài đang hy sinh vất vả lo lắng tạo điều kiện cho con được đến trường, có nơi học tập, 
có các phương tiện cần thiết; nhất là qua sự nỗ lực và tận tụy dọn bài vở của các thầy cô 
giáo lý viên để truyền đạt Lời Chúa cho con một cách nguyên tuyền, sống động và phù hợp 
với thời đại và từng lứa tuổi. Vì thế chúng con hãy thể hiện lòng biết ơn đối với các ngài  
bằng cách nỗ lực trong học tập và cộng tác với các ngài trong các việc tồng đồ nơi môi 
trường giáo xứ và nhất là đem ra thực hành trong cuộc sống những điều mà chúng con đã 
được lắng nghe và học hỏi  từ Lời Chúa, để cuộc sống chúng con bảo đảm được hạnh phúc 
đích thực trọn vẹn như Chúa đã nói : " Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."  
(Lc 11,28);  và chúng con sẽ đủ sức mạnh để vượt qua mọi sóng gió thử thách trong cuộc 
sống của chúng con, vì “ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được 
như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24). 

Với niềm xác tín và những tâm tình như thế, cha cầu chúc chúng con một năm học 
giáo lý mới là một năm chúng con lại được tiếp tục tắm mình trong ân sủng của Chúa. 
Nguyện xin Đức Maria, Thánh Cả Giuse và Thánh Phêrô Nguyễn Khắc tự bầu cử cho tất cả 
chúng ta. 

Thân ái trong Chúa Kitô. 
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